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Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at 2017-budgettet vil blive 

påvirket af interne og eksterne 

sikkerhedsudfordringer, som også kan tage 

form af terrortrusler eller ekstremisme, og 

af gennemførelsen af en fælles dagsorden 

for EU og medlemsstaterne med det formål 

at sikre et frit, sikkert og retfærdigt EU; 

understreger betydningen af EU-

budgetinstrumenter såsom Fonden for 

Intern Sikkerhed, der kan tage sig af de 

mest kritiske udfordringer og styrke det 

operative samarbejde på tværs af 

grænserne; 

9. understreger, at 2017-budgettet vil blive 

påvirket af interne og eksterne 

sikkerhedsudfordringer, som også kan tage 

form af terrortrusler eller ekstremisme, og 

af gennemførelsen af en fælles dagsorden 

for EU og medlemsstaterne med det formål 

at sikre et frit, sikkert og retfærdigt EU; 

understreger betydningen af EU-

budgetinstrumenter såsom Fonden for 

Intern Sikkerhed, der kan tage sig af de 

mest kritiske udfordringer, herunder ved 

styrkelse af forebyggende foranstaltninger 

såvel som det operative samarbejde på 

tværs af grænserne; 

Or. en 
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29. bekræfter sin støtte til det 

internationale ITER-program for 

forskning og ingeniørvirksomhed og er 

fast besluttet på at sikre programmet 

tilstrækkelig finansiering; er imidlertid 

bekymret over, at der kan opstå yderligere 

forsinkelser og øgede omkostninger i 

forbindelse med dette program samt over 

de potentielle relaterede konsekvenser for 

Unionens budget; beklager derfor, at det 

ikke var i stand til at vurdere niveauet for 

ITER-bevillingerne i 2016 i forhold til 

den ajourførte betalingsplan og -tidsplan; 

forventer, at denne reviderede plan indgår 

i udarbejdelsen af budgetforslaget for 

2017; opfordrer til en passende 

ansvarlighedsmekanisme, der vil give et 

klart overblik over omfanget af finansielle 

midler, der stilles til rådighed for det 

internationale projekt, og vil evaluere den 

effektive anvendelse af disse midler; 

29. opfordrer - i lyset af det faktum, at der 

efter årelang fusionsforskning skal 

tilføres mere energi end der produceres, 

og at milliarder af euro er gået eller vil gå 
til spilde - til en strategi gående ud på at 

opgive ITER-programmet for forskning 

og ingeniørvirksomhed, som vil frigøre 

betragtelige midler til at fremskynde 

udviklingen af energieffektivitet og 

forskning i vedvarende energikilder; 

Or. en 
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29. bekræfter sin støtte til det internationale 

ITER-program for forskning og 

ingeniørvirksomhed og er fast besluttet på 

at sikre programmet tilstrækkelig 

finansiering; er imidlertid bekymret over, 

at der kan opstå yderligere forsinkelser og 

øgede omkostninger i forbindelse med 

dette program samt over de potentielle 

relaterede konsekvenser for Unionens 

budget; beklager derfor, at det ikke var i 

stand til at vurdere niveauet for ITER-

bevillingerne i 2016 i forhold til den 

ajourførte betalingsplan og -tidsplan; 

forventer, at denne reviderede plan indgår 

i udarbejdelsen af budgetforslaget for 

2017; opfordrer til en passende 

ansvarlighedsmekanisme, der vil give et 

klart overblik over omfanget af finansielle 

midler, der stilles til rådighed for det 

internationale projekt, og vil evaluere den 

effektive anvendelse af disse midler; 

29. bekræfter sin støtte til det internationale 

ITER-program for forskning og 

ingeniørvirksomhed og er fast besluttet på 

at sikre programmet tilstrækkelig 

finansiering; er imidlertid bekymret over, 

at der kan opstå yderligere forsinkelser og 

øgede omkostninger i forbindelse med 

dette program samt over de potentielle 

relaterede konsekvenser for Unionens 

budget; noterer sig det faktum, at 

kommissionen har afvist den nye ITER-

handlingsplan, eftersom den skønnede, at 

den hverken var færdigudviklet eller klar; 

beklager, at planen hverken blev forelagt 

offentligheden eller Parlamentet; 
opfordrer til en passende 

ansvarlighedsmekanisme, der vil give et 

klart overblik over omfanget af finansielle 

midler, der stilles til rådighed for det 

internationale projekt, og vil evaluere den 

effektive anvendelse af disse midler; 

mener i lyset af de åbenlyse fejl i 

forvaltningen, at muligheden med at 

placere ITER-bevillingerne i reserven 

ikke bør opgives, så længe der kan sikres 

forsvarlig forvaltning; 

Or. en 
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29. bekræfter sin støtte til det 

internationale ITER-program for 

forskning og ingeniørvirksomhed og er 

fast besluttet på at sikre programmet 

tilstrækkelig finansiering; er imidlertid 

bekymret over, at der kan opstå yderligere 

forsinkelser og øgede omkostninger i 

forbindelse med dette program samt over 

de potentielle relaterede konsekvenser for 

Unionens budget; beklager derfor, at det 

ikke var i stand til at vurdere niveauet for 

ITER-bevillingerne i 2016 i forhold til den 

ajourførte betalingsplan og -tidsplan; 

forventer, at denne reviderede plan indgår 

i udarbejdelsen af budgetforslaget for 

2017; opfordrer til en passende 

ansvarlighedsmekanisme, der vil give et 

klart overblik over omfanget af finansielle 

midler, der stilles til rådighed for det 

internationale projekt, og vil evaluere den 

effektive anvendelse af disse midler; 

29. er bekymret over, at der kan opstå 

yderligere forsinkelser og yderligere 

omkostninger i forbindelse med ITER-

programmet samt over de potentielle 

relaterede konsekvenser for Unionens 

budget; noterer sig det faktum, at 

kommissionen har afvist den nye ITER-

handlingsplan, eftersom den skønnede, at 

den hverken var færdigudviklet eller klar; 

beklager, at planen hverken blev forelagt 

offentligheden eller Parlamentet; 
opfordrer til en passende 

ansvarlighedsmekanisme, der vil give et 

klart overblik over omfanget af finansielle 

midler, der stilles til rådighed for det 

internationale projekt, og vil evaluere den 

effektive anvendelse af disse midler; 

mener i lyset af de åbenlyse fejl i 

forvaltningen, at ITER-bevillingerne bør 

placeres i reserven, så længe der ikke kan 

sikres forsvarlig forvaltning; 

Or. en 

 

 


